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Ο περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 86 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουριστικών Επαγ

γελμάτων και Σωματείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων 
Νόμους του 1980 και 1984 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Νόμοι του 1980 
έως 1991. 

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο εδάφιο: 

«(4) Άδεια ξεναγού δικαιούται οποιοδήποτε πρόσωπο το 
οποίο: 

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας: 
Νοείται ότι άδεια ξεναγού δικαιούται και πρόσωπο 

που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν το 
πρόσωπο αυτό είναι σύζυγος πολίτη της Δημο
κρατίας και ήταν κάτοχος άδειας ξεναγού η οποία 
εξέπνευσε την 31η Δεκεμβρίου 1990 και για την 
ανανέωση της οποίας θα υποβληθεί αίτηση το 
αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της 
ισχύος του περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και 
Σωματείων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1991. 

(β) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει 
έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή δεν έχει 
καταδικασθεί για συστηματική παράβαση της τουρι
στικής ή ξενοδοχειακής νομοθεσίας ή της νομο
θεσίας που αφορά τον έλεγχο ή την προστασία του 
συναλλάγματος: 

Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία 
να μην επιμείνει στην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου αν ικανοποιηθεί με οποιο
δήποτε άλλο τρόπο για το χαρακτήρα και την 
ικανότητα του αιτητή καθώς και για το ότι λόγω των 
ειδικών συνθηκών της περιπτώσεως, του χρονικού 
διαστήματος που μεσολάβησε και της διαγωγής του, 
θα ήταν εύλογο να μην επιμείνει στην εφαρμογή των 
εν λόγω διατάξεων 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1980 
28 του 1984. 

Τροποποίηση 
του άρθρου IS 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) μιλά καλά μία τουλάχιστο ξένη γλώσσα από τις 
τουριστικά επικρατέστερες' 

(δ) είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Σχολής Ξεναγών: 
Νοείται ότι— 

(α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί 
άδεια ξεναγού και σε αλλοδαπό για ξενάγηση σε 
ορισμένη γλώσσα και για ορισμένη χρονική περίοδο 
αν αυτός πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του 
παρόντος εδαφίου και υπό τον όρο ότι αυτός θα 
συνοδεύεται από Κύπριο ξεναγό και θα έχει 
εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας δυνάμει 

Κεφ. los των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μετα
S4τθ" !ο7Λ ναστεύσεως Νόμου και των κανονισμών που έχουν 
50 του 1988 εκδοθεί δυνάμει του Νόμου αυτού* 

197 του 1989. 
(β) μπορεί να εξαιρεθεί του τίτλου σπουδών Σχολής 

Ξεναγών ο απόφοιτος πανεπιστημίου ή άλλου ισο
δύναμου εκπαιδευτικού ιδρύματος το πτυχίο του 
οποίου προϋποθέτει την κτήση των αναγκαίων 
γνώσεων και ο οποίος έχει, κατά την κρίση του 
Οργανισμού, επαρκή κατάρτιση για την άσκηση του 
επαγγέλματος του ξεναγού.». 


